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Staré pověsti Tscheské!
30. ČERVENCE 2017 - NEDĚLE
SERVIS
Co bude dnes
dobrého?
Krčma u Veselé Mileny dnes
plánuje ke snídani vánočku
exportovanou
až
z Kauflandu, bábovku, bílou
kávu a čaj. K obědu bude
Láďa s Pískletem vařit slepičí
vývar s nudlemi, boloňské
špagety se sýrem, ke svačině
podají ze
včera
čerstvě
natrhané
jablka a
spolu s vánočkou dovezené
rohlíky. K večeři budou
vytvářet
salámovou
pomazánku, která bude
podávána s chlebem. Jako
druhou večeři nabídneme
pečivo s náhodným výběrem
pomazánky.

Jaké bylo počasí?

Počasí se nám v sobotu
vydařilo, celý den svítilo
sluníčko a bylo krásně teplo.
Plánujeme si ale do příštích
dnů
počasí
slunečné,
abychom se mohli jít
vykoupat.

Bodový stav družin
1. I. Angličané
2. II. Poláci
3. III. Francouzi
4. IV. Němci

0
0
0
0

V jakém oddíle je Váš táborník
zjistíte na seznamu, který
stáhnete na stránkách SpT.

Vedení tábora:

Hl. vedoucí: Komár :-)
Progr. vedoucí: Labuš
Zást. pro TS: Láďa

Technický sektor:

Vedoucí TS: Láďa
Kuchař: Láďa, Pískle
Zásobovač: Michal, Roman
Zdravotník: Žába, Žába ml.

Vedoucí oddílů:

I. Vitalinea+Sedma
+Pat+Mat
II. Haše+Error+Tobi
+Bodlinka
III. Máca+Tony+Goryla
IV. Wydra+Syréna+Morče

Služba a hlídka dne:
4. oddíl
Huliman: Wydra

Včerejší prasáci:

Vzhledem k vysokému počtu
nedojedených řízků se na
tuto rubriku můžete plně
těšit zítra!

CENA 10 TDA
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Opožděný bus! První kliky!

Nikdo nechce večeři! Řízky kam se podíváš!

Sprosťák Srna! Večerka až před půlnocí! První hobla a pošta!
Vyrazili jsme brzy, abychom vše stihli před příjezdem dětí připravit, ale
zdá se, že i tak jsme nebyli dost rychlí. I přesto, že oficiální zahájení
mělo být v 17 hodin, Vlk dorazil již na desátou hodinu a musel tu na
nás ještě nějakou dobu čekat. Prý si nebyli jistí, jestli to budou stíhat.
Aspoň nám tedy pomohl připravit tábořiště. To jsme však
stihli už na druhou hodinu a pak jsme si řekli, že si na ty dvě
hodiny,
než
přijede
autobus,
odpočineme. V tom nám však volal
Haše a odborně vysvětloval, že příjezd k první zastávce řidiči autobusu trval o deset minut déle, než očekávali, a
řidič si tedy musel vzít zákonnou přestávku. Trvala sice jen asi půl hodiny, ale pak jsme navíc zjistili, že ani
nezná cestu, někde u Trutnova zabloudil a do tábora se dostal s dvouhodinovým zpožděním. Vůbec bychom se nedivili, kdyby tu
první „zákonnou“ přestávku řidič jen chtěl využít k tomu, aby si cestu, kterou neznal, zjistil. Očividně se mu to ale stejně nepodařilo.
Ale možná to bylo jen dobře, kdoví kde by autobus skončil, kdyby se nepodíval vůbec. Naštěstí měl vedle sebe aktivního Hašeho,
který mu s cestou občas poradil. Ale nechtěl to dělat prý moc
často, aby si řidič nezvykal. Vlk tu tedy musel do zahájení čekat
celých osm hodin. „No to kdybych tu já měl čekattakovou dobu,
tak to si ještě stihnu zajet domů na kebab a zpátky.“, komentoval
celou situaci Haše, hned poté, co z opožděného autobusu
vystoupil a nechal se od všech podrobným výslechem uvést do obrazu. Ještě než jsme vysvětlili
pravidla, chtěl si Srna vyzkoušet, jestli mu projde mluvit sprostě, kyž se to ještě tak úplně nezakázalo,
ale my samozřejmě víme, že Srna zná pravidla už z minulého roku, takže se trestu nevyhnul a už první
den začal klikovat. Když byl pak tázán, za co vůbec ty kliky dostal, tak dané vulgarismy zopakoval, takže musel klikovat znova. Další
kliky si po večerce užil Shauma, který byl nachytán u Sízy ve stanu, jak spolu pojídají večerní
občerstvení, které si z domova přivezli. No, a když jsme u toho občerstvení, tak toho si všichni
přivezli opravdu hodně, takže ať už byla večerní gulášovka jakkoliv výborná, do nikoho se už
nevešla. Řízky jsme po dětech ještě dojídali. A raději ani nechceme vědět, kolik jich ještě najdeme
zítra při bodování stanů pod podlážkou. Kvůli výše zmíněnému zpoždění autobusu jsme museli
posunout i první večerku, aby se ten program vůbec stíhal. Při večerním nástupu už jsme i první
den rozdávali poštu, kterou rodiče hned po příjezdu domů aktivně odesílali. Bylo jí opravdu hodně. Aby toho nebylo málo, tak
Bleskovi bylo ke včerejšímu dni celých devět let, takže jsme na nástupu ještě Bleska hoblovali.

Praotec Čech přešel Říp! Proč?!?

SZS naštěstí zasahuje! Jsou Češi mizerové? Máme správného vládce?

Praotec tedy opravdu přešel. Všude se najednou mluví jen německy. Včera
se ale jednotkám Sekce zvláštních služeb podařila triumfální výměna
pravého Praotce Čecha za fejkového. A tak nyní na márách leží ten nepravý
a ten pravý s námi sleduje, jaký důsledek nezastavení se na Řípu mělo. Lid se
začíná hádat, přít. Soused se sousedem nemluví, nepomáhá jeden druhému.
Schválnosti jeden druhému dělá. Je třeba nového vévodu hledat se vydati. A tak se vydáváme
hledat panovníka nového. A zanedlouho přivádí poselstvo Kroka i s jeho dcerami na Budeč. Krok slibuje národu
českému vládnout moudře a spravedlivě. A na břehu Fltafy rychle buduje nové sídlo. A protože je hrad výše než
ostatní, bude se napříště jmenovat Vyšehrad, tedy Fyšechrat.

Bábovkové díky!

Děkujeme
všem
rodičům, kteří
nám poslali
přebytky ze zahrádek. Zejména
děkujeme za krásné 4 bábovky, na
kterých si pochutnáme dneska ráno.
Díky!

První marodi!

Již dlouho po večerce, těsně před
uzávěrkou dnešních novin jsme se
dočkali prvního letošního maroda.
Mia se kolem třetí hodiny probudila
s tím, že jí po večerních hodech
sladkostí
bolí
trošku
bříško.
Okamžitě byla převezena vrtulníkem
na marodku a nyní již v náručí Žáby
klidně chrupká.Snad ji Wydra, který
chrápe o pouhé dvě chatičky vedle
nebude moc budit…Sice až po
uzávěrce, ale přesto stíháme přišel se
stejným přežráním na marodku i
Veverák. Zítra už jen zdravá strava!

Láska, sex a něžnosti
V den příjezdu emoce opravdu sršely a
my jsme toho byli díky tomu schopní
zachytit tolik, že se to sem ani nevejde.
Naty se hned první den napůl zpříma
zeptala Nakladače, jestli s ní bude chodit, Nakladač souhlasil, ale jakmile zjistila, že se ve
stanu už od rána schovává její oblíbený Vlk, nebyla si už se svou volbou tak jistá a navrhla
Nakladačovi, že by si asi možná měli raději dát pauzu, anebo tak unáhlené rozhodnutí
zcela zvrátit a rozejít se. Sízy už od příjezdu zvala Schaumu k sobě do stanu, ten se však
celý den zaobíral spíše tím, jestli se s ním Urna bude ještě kamarádit. Nakonec k večeru
souhlasil a k Sízy do stanu přišel. Zjistil, že tam pro něj má Sízy připravené občerstvení,
nicméně celý večírek byl utnut Morčetem, který Schaumu poslal za rušení večerky, jak jsme
již zmínili nahoře, klikovat. Když se řešili hlídky druhého oddílu, Pyrát přispěchal, aby si
zamluvil hlídku spolu s Well, která radostně souhlasila s jeho iniciativou. Co bylo na hlídce,
se dozvíme zítra, přes den se totiž optáme Urny, který jako již tradičně vše sleduje a
zaznamenává. Za zmínku stojí ještě spousta dalších dvojic, jejichž příběhy však nemůžeme
kvůli prostoru v novinách příliš rozvádět. La Syčka a Joker, Gepard a Eda, Čaký a Štěpán,
Verka a Bolt, a další… Zítra uvidíme, jak se to všechno vyvine, určitě ještě ale plánujeme
rozebrat La Syčku a Jokera.

Čeká nás
Hledání Čechova nástupce. Prohledáme dopoledne celé okolí, každou píď lesa, strání i řek
a přivedeme si vládce nového: Kroka. A jaký by to byl vládce, kdyby neměl pořádné sídlo.
A tak se Krok odněkud od Plzně postěhuje do Prahy a my mu pomůžeme na břehu Fltafy
vybudovat Fyšechrat. A v něm budeme vyrábět vlajky, bůžky a vymýšlet oddílové pokřiky.
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